
ԱԶԴ (ADB) Պատասխանատուութեան 
Մեքենականութեան Խորհրդակցութեան Փուլի 

Տեղեկութեան Ուղեցոյց Մը  

«Մենք կը լսենք ԱԶԴ-ի օգնութեան ծրագիրներէ ազդուած 
մարդոց եւ համայնքներուն» 



(@ 2009 Ասիական Զարգացման Դրամատուն) 
@ 2009 Asian Development Bank  
Այս թռուցիկին մէջ արտայայտուած տեսակէտները կը պատկանին 
հեղինակներուն եւ անպայման չեն ցոլացներ Ասիական Զարգացման 
Դրամատան կամ անոր Կառավարիչներու Խորհուրդին կամ անոնց 
ներկայացուցած կառավարութիւններու տեսակէտներն ու 
քաղաքականութիւնները: 
 
Ասիական Զարգացման Դրամատունը չ'երաշխաւորէր այս 
հրատարակութեան մէջ ներառուած տուեալներու ճշդութիւնը եւ 
պատասխանատուութիւն չ'ստանցնէր անոր գործածութեան պատճառած 
հետեւանքներուն համար: 



Յատուկ Ծրագրի Միջնորդի Գրասենեակը ՅԾՄԳ 

(OSPF) 
The Office of the Special Project Facilitator 

(OSPF) 
Asian Development Bank 

6 ADB Avenue Mandaluyong City 1550 
Metro Manila, Philippines 
Tel: (+632) 632-4825 or  

Fax (+632) 636-2490 

E-mail: spf@adb.org 

«Մենք ազդուած ենք ԱԶԴ-ի օգնութեան ծրագիրէ մը, մենք չէինք գիտեր որ այս պիտի կործանէ մեր ագարակները, մեր 
ապրուստի աղբիւրը, մեր մշակումը, մեր շրջապատը, ի՞նչ պէտք է ընենք: 

Հարցը նախ արծարծեցէք ծրագրի պաշտօնեաներուն հետ: Եթէ 

չգոհանաք անոնց պատասխաններէն ձեր մտահոգութիւները 

պէտք է ուղղէք՝ 

Ձեր համայնքէն առ նուազն երկու հոգի կրնան գանգատի նամակ մը 
գրել: 
 
Գանգատը կրնայ նաեւ գալ տեղական կազմակերպութենէ մը, 
միութենէ մը, կամ ձեր համայնքէն այլ անհատներու խումբերէ: 
 
Ոմանք կը նախընտրեն ներկայացուցիչ մը նշանակել զիրենք 
ներկայացնելու համար: 

Մենք, Յատուկ Ծրագրի Միջնորդի Գրասենեակէն, պատրաստ ենք լսելու ձեր գանգատները 
հարցերուն գոհացուցիչ լուծումներ գտնելու նպատակով: 

 
Մենք անկախ ատեան մը կը տրամադրենք մարդոց եւ համայնքներու որոնց համար աննպաստ 

ազդեցութիւն ունեցած է ԱԶԴ-ի օգնութեան ծրագիրը: 
 

Մենք կը վարենք Խորհրդակցութեան Փուլը, որ կ'ընդգրկէ կարգ մը աշխատանքներ եւ 
երկխօսութիւն բոլոր առնչուած կողմերու հետ, լաւ լուծման մը հանգելու համար: 



Այն պարագաներուն երբ Կարգադրիչ Գործակալութիւն մը կայ տեղական 
մակարդակով, ձեր գանգատները նախ պէտք է ուղղուին՝ 

Կարգադրիչ 
Գործակալութիւն 

(ԿԳ) 

Գործադրիչ 
Գործակալութիւն 

(ԳԳ) 

ԱԶԴ 
Գործողութիւններու 

Բաժանմունք 

Յատուկ Ծրագրի 
Միջնորդի 

Գրասենեակ (ՅԾՄԳ) 

Յիշեցէ՛ք 

Գանգատի մը համար ՅԾՄԳ-ին մօտենալէ առաջ, ձեր հարցի մասին խօսեցէք ծրագրի 
հետ առնչութիւն ունեցողԿարգադրիչ/Գործադրիչ Գործակալութեան ծրագրի 
պաշտօնեաներուն հետ, եւ ԱԶԴ Գործողութիւններու Բաժանմունքէն Ծրագրի 
Պաշտօնեային հետ: 
 
 __________________________________ 
 
Արձանագրեցէ՛ք եւ կցեցէ՛ք նամակագրութիւն, հանդիպումներու 
մանրամասնութիւններ, իմէյլներ, եւ այլ հաղորդակցութիւններ: 



«Ի՞նչ պէտք է պատրաստենք եւ նկատի ունենանք Յատուկ Ծրագրի Միջնորդի 
Գրասենեակին (ՅԾՄԳ) գանգատ մը գրելէ առաջ» 

Մենք կ'ուզենք կարելի եղածին չափ ձեռնհասօրէն հետապնդել ձեր գանգատը: Հետեւաբար վստահ եղէք 
որ հետեւեալները ըրած էք: 
 
Նախ քան գանգատի մը համար ՅԾՄԳ-ին մօտենալը, ձեր հարցի մասին խօսեցէք Գործադրիչ/ 
Կարգադրիչ Գործակալութեան ծրագրի պաշտօնեաներուն հետ որոնք ծրագրի հետ առնչութիւն ունին, եւ 
ԱԶԴ Գործողութիւններու Բաժանմունքէն Ծրագրի Պաշտօնեային հետ:  
 
Խօսեցէք ձեր խումբի այլ անդամներուն, դրացիներուն, կամ համայնքին  
հետ: Ամբողջութեամբ գնահատեցէք դրութիւնը եւ որոշեցէք եթէ ձեր ու 
նեցած հարցի պատճառը ԱԶԴ-ի օգնութեան ծրագիրն է:. 
 
Կարեւոր է նշել թէ ձեզմէ քանին ազդուած են եւ ի՞նչպէս նման վնասի  
ենթարկուած էք: 

 
Ձեր գանգատը փաստելու համար գրեցէ՛ք ձեր կրած վնասի մանրամասն իրական եւ ստուգելի 
նկարագրութիւնները: Այս կրնայ պարունակել մասնայատուկ աննպաստ ազդեցութիւններ ձեր 
ապրուստին, շրջապատին, կամ համայնքին: 
 
Id Ձեր խումբի անունը կամ գանգատողի ինքնութիւնը նշեցէք: 
 
Եթէ որոշէք ընտրել մէկը որ ձեզ ներկայացնէ, օրինակի համար Ոչ-Կառավարական  
Կազմակերպութիւն մը, տեղական առաջնորդ մը, եւայլն, վստահ եղէք որ  
ձեր ներկայացուցիչին վաւերական արտօնագիր մը տուած էք: 
 
Նշեցէ՛ք գանգատողի եւ վաւերացուած ներկայացուցիչի անունը,  
կապ պահելու համար հասցէն, եւ այլ պատշաճ տեղեկութիւն: 
 
Նշեցէք ձեզի վնաս պատճառած ԱԶԴ-օգնութեան ծրագրի անունը  
եւ վայրը: 
 
Եթէ որոշէք ձեր անունը գաղտնի պահել, նշեցէք նամակին մէջ: Կը  
վստահեցնենք ձեզ որ ամէն բան գաղտնի պիտի պահուի: 
 
Ձեր խումբին/համայնքին հետ համաձայնեցէք ԱԶԴ-էն ձեր ակնկալած արդիւնքի մասին: 
 
Ձեր գանգատի նամակը գրեցէք կամ Անգլերէով կամ ձեր մայրենի լեզուով: 



ԳԱՆԳԱՏԻ ՆԱՄԱԿԻ ՕՐԻՆԱԿ ՄԸ 

Թուական: 
 
Office of the Special Project Facilitator 
Asian Development Bank 
6 ADB Avenue 1550 Mandaluyong City  
Metro Manila, Philippines 
 
Tel: (632) 632-632-4825 
Fax: (632) 636-2490 
Email: spf@adb.org 
 
Յարգելի Յատուկ Ծրագրի Միջնորդ, 
 
Մենք, [(ձեր խումբի անունը) կամ ձեր խումբի կողմէ վաւերացուած անձի անունը:]
________________, որոնց անունները եւ հասցէները կցուած են, կը բնակինք՝ [վայրը եւ երկիրը] 
______________________: 
 
Այսու կը ներկայացնենք այս գանգատը Յատուկ Ծրագրի Միջնորդին: [Եթէ գանգատը ներկայացուած 
է ներկայացուցիչի մը միջոցով, խնդրեմ գրեցէք անունները ծրագիրէն ազդուած մարդոց, իրենց 
հասցէներով եւ զիրենք ներկայացնելու իրաւասութեան փաստով]: 
 
Մենք ներկայիս կը դիմագրաւենք հարցեր ԱԶԴ-ի օգնութեան ծրագրի պատճառով [մանրամասնէ 

անունը եւ նկարագրութիւնը ծրագրին եւ մանրամասնէ ծրագրի վայրը եւ երկիրը]: 
 
Մեր դիմագրաւած ուղղակի վնասը/վնասները հետեւեալներն են: [նկարագրէ հարցը]: 
 
Մենք հետեւեալ արդիւնքները եւ ճարերը կը փնտռենք Յատուկ Ծրագրի Միջնորդի օգնութեամբ, 

[նկարագրէ թէ ի՞նչ պիտի ուզէիք որ պատահի, ի՞նչպէս վնասը կամ հարցը կարելի է լուծել]: 
 
Մենք նախապէս փորձեր կատարած ենք մեր հարցը լուծելու պատկան ԳԳ/ԿԳ եւ ԱԶԴ 

գործողութիւններու բաժանմունքին հետ հետեւեալ ձեւով, [ցանկ մը կազմէ եւ կցէ 
նամակագրութիւն, հանդիպումներու մանրամասնութիւններ, իմէյլներ, եւ այլ 
հաղորդակգութիւններ]: 

 
5. Մենք չենք խնդրեր որ մեր ինքնութիւնը գաղտնի պահուի 

[կամ] 
Կը խնդրենք որ մեր ինքնութիւնը գաղտնի պահուի: [գրէ պատճառը] 
 

6. Մեզի հետ կապ կրնաք պահել՝ [Մանրամասն ուղղութիւն տուէք թէ ինչպէս կարելի է 
հանդիպում մը կարգադրել ձեզի հետ եւ/կամ ձեր վաւերացուցած ներկայացուցիչին 
հետ]: 

 
________________________________ 
Ստորագրութիւններ: 
Անուններ: 
  Կարգ մը հարցեր յարմար չեն նկատուիր գանգատի / խնդրանքի 

Խարդախութեան եւ զեղծարարութեան պնդումներ 
Ապրանքներու, ծառայութիւններու եւ խորհրդակցական 
ծառայութիւններու մատակարարում 
Ծրագիրներ ծրագրի ամբողջացման տեղեկագրութեամբ 
ԱԶԴ անձնակազմի հարցեր 



Ե՞րբ կը դադրի խորհրակցութեան ընթացքը  

The Secretary 
Compliance Review Panel 
Asian Development Bank 
Tel: (+632) 632-4149 or  
Fax: (+632) 636-2088 
Email: crp@adb.org 

« Ի՞նչ կը պատահի երբ մեր գանգատի նամակը ստացուի ՅԾՄԳ-ի կողմէ» 

Նամակը ստանալէն վերջ եօթը (7) օրուան մէջ մենք պիտի արձանագրենք գանգատը եւ ձեզի ստացած ըլլալու 
նամակ մը պիտի ուղաարկենք: 

 
21 օրուան մէջ պիտի որոշենք թէ ձեր գանգատը յարմար կը նկատուի՞:  
 
Մենք պիտի ճշդենք, կատարեալ անկեղծութեամբ, ձեր նախնական փորձերը  
հարցերը լուծելու համար պատկան ԱԶԴ Գործողութիւններու Մասնաճիւղին եւ  
Գործադրիչ Գործակալութեան / Կարգադրիչ Գործակալութեան հետ: 

 
Պիտի ուսումնասիրենք պատշաճ փաստաթուղթեր եւ վերլուծումներ գանգատին մէջ յիշուած հարցերու շուրջ: 

 
Կրնանք այցելել եւ խօսակցիլ գանգատի մասին ձեզի եւ այլ շահագրգռեալ կողմերու հետ: 
 
Մէյ մը որ որոշենք որ գանգատը ընդունելի է, դարձեալ պիտի գանք եւ վերատեսութեան պիտի ենթարկենք եւ 
գնահատենք: Այս պիտի օգնէ մեզի որոշելու հարցի էութիւնը, առնչուած կողմերը, ձեր փնտռած ճարերը, եւ ամէնէն 
կարեւորը, հարցը լուծելու համար առաջարկուած միջոցը: 

 
Ձեր գանգատը ստանալէն վերջ, շուրջ 49 օր պիտի տեւէ ամբողջացնելու  
համար վերատեսութիւնը եւ գնահատումը: Եթէ հարցը բարդ է, կրնայ  
աւելի երկար տեւել: Բայց մենք այս մասին պիտի խօսինք ձեզի հետ: 

 
Վերատեսութեան եւ գնահատման աւարտին, ձեզի կամ ձեր  
ներկայացուցիչին պիտի ուղարկենք մեր որոշումները եւ յ 
անձնարարաութիւնները: 
 
Երբ որ ստանաք որոշումները եւ յանձնարարութիւնները, այս մասին  
խօսեցէք ձեր խումբին հետ: 
 
Գրեցէ՛ք ձեր մեկնաբանութիւններն ու թելադրութիւնները: 
Հաւաքականօրէն, դուք պէտք է որոշէք եթէ կ'ուզէք (կամ ոչ) շարունակել խորհրդակցութեան ընթացքը: 
 
Մեզի տեղեկացուցէք ձեր որոշումը: Մենք ձեր որոշումը պէտք է ստանանք տեղեկագիրը ստանալէն վերջ 14 

օրուան ընթացքին: 
 

Եթէ որոշէք շարունակել, 

Որքան որ կարելի է, մենք պիտի շարունակենք խորհրդակցութեան  
ընթացքը մինչեւ այն ժամանակ երբ բոլոր կողմերը համաձայնին  
վերջ տալ խորհրդակցութեան ընթացքին 
 
Եթէ լրջօրէն մտահոգուած էք դիւրահաւանութեամբ, կրնաք ձեր  
գանգատը ներկայացնել Դիւրահաւանութեան Վերատեսութեան  
Յանձնախումբին: Ձեր նամակը ուղղեցէք՝ 



Գործադրելի երկխօսութիւն ծրագիրէ ազդուած մարդոց գանգատներուն 
յարմար լուծումներ ձեռք ձգելու համար 

 ԱԶԴ Պատասխանատուութեան Մեքենականութեան Խորհրդակցութեան Փուլը  

ԱԶԴ-ի եւ իր Պատասխանատուութեան Մեքենականութեան մասին 

ԱԶԴ զարգացման ֆինանսաւորման հաստատութիւն մըն է որու առաքելութիւնն է օգնել իր անդամ 
երկիրներուն պակսեցնելու աղքատութիւնը եւ բարելաւելու իրենց ապրելու պայմանները: ԱԶԴ նաեւ կը 
տրամադրէ քաղաքականութեան երկխօսութիւն, փոխառութիւններ, եւ գիտարուեստական օգնութիւն: 
 
Ապահովելու համար ԱԶԴ օգնութեան սահուն հոսքը իր անդամ/ ընկերակից երկրին, եւ լուծելու համար 
Ծրագիրէ մը աննպաստ ազդեցութիւն կրած մարդոց գանգատները, ԱԶԴ հիմնած է 
Պատասխանատուութեան Մեքենականութիւնը: 
 
Պատասխանատուութեան Մեքենականութիւնը երկու գրասենեակներ ունի. 
 
Յատուկ Ծրագրի Միջնորդի Գրասենեակը (ՅԾՄԳ) հարց լուծելու դեր ունի եւ կը վարէ 
Խորհրդակցութեան Փուլը: 
Դիւրահաւանութեան Վերատեսութեան Յանձնախումբը կը քննէ քաղաքականութեան 
բռնաբարութիւններու խնդրանքները: Ան կը վարէ Դիւրահաւանութեան Վերատեսութեան Փուլը: 

1. Սկսեցէք խօսելով ձեր 
համայնքի անդամներուն, 
որոշեցէք եթէ հարցի 
պատճառը ԱԶԴ – 
օգնութեան ծրագիրն է 

2. Գրեցէք ձեր 
փորձառութիւններու 
մանրամասն եւ իրական 
նկարագրութիւնները 
ներառեալ նախորդ օգնութիւն 
փնտռելու փորձերը Ծրագրի 
Պաշտօնեաներէն Գործադրիչ 
Գործակալութեան / ԱԶԴ 
Գործողութիւններու 
Բաժանմունքէն 

3. Մասնակցեցէք 
Խորհրդակցութեան Ընթացքին եւ 
իրականացուցէք Գործընթաց մը 
Գործադրիչ Գործակալութեան եւ 
ԱԶԴ Գործողութիւններու 
Բաժանմունքին հետ միասնաբար  

4. Յաջող Խորհրդակցութեան 
Փուլ մը կը նշանակէ որ 
ծրագիրէն ազդուած մարդիկ 
կրնան ազդու կերպով 
գործակցիլ Գործադրիչ 
Գործակալութեան եւ ԱԶԴ-ի 
հետ, իրականացնելու  
Ծրագրի օգուտները 


